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Podomní i pochůzkoví
prodejci zmizí z města
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Neplatiči za odpady si
nyní již připlatí o 50 %
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ASK představuje
zimní stadion
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Z Lovosic zmizí výherní automaty

Zastupitelstvo města Lovosice
schválilo na svém zářijovém
zasedání vyhlášku zcela zakazující hazard na území města. Tu
připravilo ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem
vnitra. Vyslyšelo tak přání zhruba 1700 občanů, kteří se pro
tento zákaz vyjádřili v referendu
v roce 2014, přičemž více než
2000 občanů podepsalo petici
pro konání referenda.
Výherní loterijní terminály (VLT)
budou z provozoven odstraňovány
postupně dle platnosti povolení,
nejpozději však do posledního dne
roku 2016. VLT s delší platností
povolení pak bude po 1. lednu
roku 2017 odebírat samo minister-

stvo financí.
„Rozhodli jsme se tento návrh
předložit zastupitelstvu na základě
přání občanů. Plníme tím své předvolební sliby. ANO a KSČM volilo
více než 50 % občanů Lovosic.
Zákaz VLT při hlasování o vyhlášce
podpořili jednoznačně i nezávislí
zastupitelé za ČSSD a STAN,“ uvedl
starosta města Milan Dian.
Zastupitelé města umožnili diskuzi a prostor vyjádřit své názory
nejen provozovatelům podniků s
výherními automaty, ale i zástupcům loterijních společností, přestože nárok na vystoupení při veřejném jednání ZM vzhledem k absenci trvalého bydliště či vlastnictví
nemovitosti v Lovosicích nemají. Ti

Rozhovor

Zdeňka Černá hovoří
o městské knihovně
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Slovo starosty

upozorňovali zejména na negativní
dopad této vyhlášky v jiných městech a riziko vzniku „černých heren“. Proti zákazu VLT vystoupili i
zastupitelé ODS a TOP0Ř a navrhovali částečnou regulaci. Konkrétní návrh ale nepředložili.
„Pokud bude Policie ČR a ostatní
orgány státní správy dobře fungovat, neměly by černé herny a kvízomaty mít velkou šanci na přežití.
Alespoň tak nás informovali specialisté ministerstva vnitra v průběhu
přípravy vyhlášky. Město prostřednictvím živnostenského odboru a
městské policie vyvine veškerou
snahu, aby se nelegálnímu podnikání v Lovosicích nedařilo,“ doplnil
Dian.
>>> Pokračování na straně 4

Anketa: Občané chtějí modernější koupaliště

Zcela jednoznačně se vyjádřilo
téměř sedm stovek Lovosičanů,
kteří se zapojili do ankety týkající se budoucnosti koupaliště ve
městě. Pro znovuotevření se
vyjádřilo 653 občanů, proti pouhých 29.
Taktéž většina by přivítala zvýšení
komfortu (567 pro – 105 proti) a
podobným poměrem hlasů bylo
vyhodnoceno i navýšení vstupného (534 – 120). Zaškrtnout na anketním lístku bylo také možné
konkrétní možnosti sportovního
vyžití, které by byly vítány. Nejvíce
z vás preferuje minigolf (346) nebo
hřiště na volejbal (323) (více v
grafu).
Vedení města na zářijovém Setkání s radnicí přislíbilo maximální
snahu o zprovoznění koupaliště již
v příští sezoně.
„Uděláme pro to maximum.
Budeme se snažit zajistit alespoň
jeho základní funkčnost s tím, že v
budoucnu bychom přistoupili k

Lovosičané by na koupališti rádi měli minigolf nebo hřiště na volejbal.

dalším rekonstrukcím a inovacím,
dle našich finančních možností,“

sdělil místostarosta Lovosic Vladimír Šuma.
(tuc)

• • Krytý plavecký bazén se otevírá veřejnosti • •
Po opravách vyhořelé vzduchotechniky, které trvaly od 24.
června do 30. září, je vše připraveno k otevření bazénu pro veřejnost (mimo provoz byl od
února). K němu dojde na 99 %

Īíjen 2015

v pondělí 12. října.
Od předání stavby (1. října) bylo
ještě nutné chemicky vyčistit bazén
a napustit a ohřát vodu. „Dále
budou zdravotním ústavem odebrány vzorky vody k rozboru. Po-

kud budou vyhodnoceny jako
nezávadné, otevření ve výše uvedeném termínu již nic nebrání,“
uvedla Dana Berková, tajemnice
Výkonného výboru ASK Lovosice,
která provoz bazénu spravuje. (tuc)

www.meulovo.cz

Kácení v Sadech pionýrů

Během letošního suchého léta
si mnohé stromy v Lovosicích
sáhly na dno a některé sucha
nepřežily. Následný vítr a deště
dokonaly dílo zkázy.
V Sadech pionýrů došlo 10. srpna
k samovolnému odlomení poměrně velké větve jerlínu japonského,
jehož věk je odhadován na 120 let.
Dne 24. srpna se ve stejné lokalitě
odlomila velká část nejstarší katalpy trubačovité v katastru města.
Do třetice pak v Sadech pionýrů,
po větru ze dne 17. srpna, zůstal
silně poškozený jasan ztepilý, který
byl pro svou dosti ojedinělou pravidelnou čtyřkmennost výraznou
ozdobou parku.
„Na jerlínu japonském byl již
v minulosti na objednávku města

proveden odbornou firmou udržovací řez, a proto byl na dřevině v
souvislosti s odlomením větve
okamžitě proveden nejnutnější
bezpečnostní zásah. Po celkovém
zhodnocení stavu jerlínu jej město
přihlásilo do 7. ročníku akce Zdravé stromy pro zítřek, v rámci které
bude zdarma vyhodnocen jeho
zdravotní stav certifikovanými
arboristy a město tak ve výsledku
obdrží informace o jeho zdraví,
vitalitě, budoucí perspektivě na
stanovišti i provozní bezpečnosti,“
uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí
odboru životního prostředí s tím,
že v případě výběru komisí bude
následně odborně ošetřen.
U katalpy trubačovité došlo
k odlomení dominantní větve,

Aktuality
která svým výlomem hluboce zasáhla do středové části kmene, což
způsobilo prakticky nezhojitelnou
ránu a došlo i k narušení statiky
terminálu zbylé části dřeviny. Dva
nezávisle na sobě městem přizvaní
arboristé doporučili kácení z důvodů bezpečnostních rizik pro návštěvníky parku. Strom nebylo
možné sesadit (zkrátit), jelikož by
vznikl neestetický pahýl.
„Technické služby města tedy Ř.
září provedly havarijní kácení, které
ukázalo oprávněnost tohoto zásahu. Dřevina byla ve kmeni i kosterních větvích zcela dutá a prohnilá,
přičemž při dešti se strom plnil
vodou stékající přímo do jeho
útrob, což rozvíjelo další hnilobu,“
podotkl Hamerník.
V případě jasanu ztepilého došlo
ke zlomení 2 ze 4 kmenů, u zbývajících dvou bylo po vyhodnocení

Park v lokalitě Sady pionýrů. Vlevo zlomený jasan ztepilý. Vpravo snímek z kácení katalpy trubačovité.

jejich stavu zjištěno poškození a
hniloba, proto byly z bezpečnostních důvodů také havarijně pokáceny. „Přestože se z pařezu, který
zůstal v parku po skáceném jasanu,
může zdát, že se jednalo o zdravého jedince, nebylo tomu tak. Původně plánované vyfrézování pařezu v současnosti město dočasně
odložilo, jelikož se vyvýšený pařez
stal oblíbenou sedačkou školáků,“
sdělil Vojtěch Hamerník.
Město v parku v lokalitě Sady
pionýrů nadále neuvažuje o výsadbě nových dřevin za havarijně
pokácené. K dalšímu kácení by zde
již nemělo docházet, dosadby za
pokácené dřeviny budou prováděny až v souladu s nově zpracovanou koncepcí parku. Vyloučit
ovšem nelze havarijní kácení, které
bude nutné v důsledku nenadálých
událostí (vichřice, sucho).
(tuc)

Foto: archiv OŽP

• Podomní i pochůzkoví prodejci v Lovosicích skončili •

Setkání starostů Lovosicka proběhlo tento rok již podruhé
V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)
se
uskutečnilo letos již druhé setkání starostů na Lovosicku, a to v
pondělí 14. září. Stejně jako to
první se konalo v nově zrekonstruovaném sále staré secesní
radnice v Lovosicích.
Na setkání se starostové dostavili
v hojném počtu, přišli zástupci
poloviny obcí z území. V rámci
setkání starostové debatovali o
zřízení pozice koordinátora, který
by pro obce zajišťoval systematičtější podporu a poradenství v tzv.
úřednickém servisu. „Pracovník by
fungoval jako prostředník mezi
obcemi a jednotlivými odbory
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úřadu, shromažďoval by pro obce
vzorové dokumenty a zveřejňoval
je i na webovém portále. Město
Lovosice poskytne tomuto pracovníkovi kancelář, na mzdu si budou
zapojené obce přispívat samy
paušálním poplatkem,“ říká tajemník městského úřadu František
Budský.
Tuto podporu pro starosty by
uvítalo 1Ř obcí, 14 z nich svůj zájem deklarovalo přímo na setkání
podpisem. Do konce roku se město Lovosice ve spolupráci s obcemi

chystá nalézt vhodnou osobu pro
tuto pozici.
Dalším tématem bylo projednání
akčního plánu, který se týkal
zejména problematiky odpadového hospodářství, ale představil
starostům i možnost společného
komunitního plánování sociálních
služeb pro celé území Lovosicka.
Mimo projekt meziobecní spolupráce vystoupila Jana Hejdová,
vedoucí odboru vnitřních věcí, se
smělým
návrhem
uspořádat
v Lovosicích parní a hudební festi-

val. Otcem myšlenky a pořadatelem festivalu je David Griffiths
z Borče, který má dlouholeté zkušenosti s organizací akcí s dopravní
tématikou.
„V Lovosicích by tak mohlo již
příští rok na jaře dojít k unikátnímu
setkání parních strojů plujících po
vodě, jezdících po souši i kolejích.
Vzhledem ke strategické poloze na
dopravním uzlu jsou Lovosice pro
tuto akci ideální lokalitou. Občané
Lovosic a obcí, které by se do akce
organizačně zapojily, by měli na
akci vstup zdarma,“ sdělila Jana
Hejdová.
(tuc)

Īíjen 2015
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Neplatiče za odpady čeká navýšení částky o 50 %

Město pracuje na projektové dokumentaci k akci
„Obnova porostů v lesoparku Osmička“
Hlavním motivem projektu je nutnost obměny monokulturních porostů
kříženců topolu černého a topolu kanadského, které jsou v současnosti
za zenitem svého životního optima a stávají se v místě nevhodnými. Průběžně zde za větrného počasí dochází k častým pádům velkých větví a
toto riziko se stářím dřevin stoupá.
Lesopark Osmička je hlavním místem bezprostředního oddechu a pořádání kulturních akcí pro občany Lovosic. Krom obecné povinnosti města
jako vlastníka dřevin pečovat o dřeviny v lesoparku, je tedy hlavním zájmem města zajistit zde pro shora uvedené aktivity co možná nejpříjemnější a bezpečný prostor. V rámci projektu obnovy dojde novou výsadbou k lepšímu prostorovému rozčlenění lesoparku tak, aby vzniklo více
plochy pro různé volnočasové aktivity a došlo k celkovému zatraktivnění
pro občany. Výsadby nových dřevin by měly proběhnout zhruba 1ř1
s pokácenými. Nová výsadba bude druhově pestřejší tak, aby lépe odpovídala stanovištním podmínkám záplavového území. Počítá se založením
nových travních ploch.
S projektem má město v plánu se na jaře 2016 ucházet o dotaci na
provedení celé akce. Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí

Dvě strany 1. ZŠ mají novou fasádu

Kvůli dopravě dětí do škol dochází k mírné změně
v jízdních řádech MHD
Od 1. 10. 2015 vešel v platnost nový jízdní řád. Na lince 558001 MHD
Lovosice bylo u spoje č. 13 (vyjíždí ve 12.15 hodin) zrušeno obsluhování
zastávek Purkyňova, Sv. Čecha a znovu Purkyňova. Tyto zastávky budou
nově obsluhovány spojem č. 5 (vyjíždí v 7.10 hodin) z důvodu dopravy
dětí do škol.
Jiří Bouček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Stavební úřad o Volvo Truck Centru
Stavební úřad (SÚ) Lovosice v minulosti vydal územní rozhodnutí na
stavbu Lovosice Volvo Truck Czech - Regionální obchodní a servisní centrum. Územní rozhodnutí bylo odvolacím orgánem zrušeno a vráceno
k novému projednání. SÚ v rámci nového projednání zatím nemůže nic
činit, protože se rozhoduje o námitce podjatosti. Odvolání proti rozhodnutí tajemníka leží na krajském úřadě. Tajemník Městského úřadu Lovosice jako služebně nadřízený všem osobám na SÚ rozhodl dne 13. 3. 2015
usnesením o námitce podjatosti všech úředníků SÚ ve věci územního
řízení o umístění této stavby tak, že referenti SÚ včetně vedoucího nejsou
vyloučeni z projednávání a rozhodování v územním řízení vedeném zdejším SÚ.
Usnesení tajemníka bylo napadnuto odvoláním Občanského sdružení
Nové Klapý Lovosice, doručeným 1. 4. 2015. Odvolatel jako účastník
správního (územního) řízení je oprávněn podat proti rozhodnutí odvolání. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno usnesením ze dne
13. 3. 2015. Odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě 1. 4. 2015 a odesláno krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu Ř. 4. 2015. Jde o námitku
podanou v rámci původního územního řízení, o které SÚ rozhodl v rámci
vlastního územního rozhodnutí.
Správný postup dle názoru odvolacího orgánu měl být takový, že námitka měla být předána nadřízenému (tajemník) k rozhodnutí. Teprve po
právní moci rozhodnutí o podjatosti je možné pokračovat ve vlastním
územním řízení. Tudíž rozhodnutí o podjatosti je první krok v novém
projednání žádosti poté, co původní územní rozhodnutí kraj zrušil a vrátil
SÚ. Nerozhoduje se o žádosti města a SÚ nemá zájem na výsledku řízení.
SÚ v podstatě rozhoduje na podkladě stanovisek a vyjádření. Těch je ve
spise cca 75 včetně posudku EIA a jsou kladná popřípadě s podmínkami,
které budou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Oprava fasády na 1. ZŠ firmou
Stavby Jožák s.r.o. z Arnoltic u
Děčína končí. Dokončení díla je
plánováno na 15. říjen.
„V poslední době probíhala oprava poškozené a otlučené omítky
včetně ochranných nátěrů. Vzhledem ke členitosti a zpracování
fasádních prvků měly stavební

práce spíše restaurátorský charakter. Dále rovněž probíhalo oplechování říms a osazování parapetů
včetně jejich nátěrů,“ informovala
Jitka Voláková z odboru regionálního rozvoje města. Opravy financovalo ze svého rozpočtu město a
stály 2,24 milionu korun s DPH.
(Text a foto: tuc)

Opravy silnic pokračují i v říjnu

Ing. Petr Soldon, vedoucí stavebního úřadu

Výčet činnosti pracovníků ORRASM (září - říjen 2015)
Kromě běžné agendy a vyřizování požadavků občanů, projektantů,
správců sítí a dalších denních pravidelných činností proběhlo několik
kontrolních obhlídek a kontrolní den nad postupem prací na krytém
městském bazénu, kde jsou opravy již dokončeny. Pokračuje oprava
fasády na 1. ZŠ, kterou rovněž pravidelně kontrolujeme. V září se dále
pracovalo na přeložkách vody, kanalizace a plynu na Holoubkově v režii
správců sítí (SVS a RWE), pracovníci technických služeb pokračovali
v údržbě parku v Sadech pionýrů, kde odstraňovali stromy, které byly
suché nebo nebezpečné pro své okolí. Podepsána byla smlouva na projektovou dokumentaci na novou podobu autobusového nádraží a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav v ulici Leoše Janáčka. Ty začnou v říjnu, kdy naopak skončí oprava ulice Ústecká.
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města

Īíjen 2015

Na konci září byla ukončena a
převzata první etapa oprav
městských komunikací. Ta probíhala v ulicích Labská (viz foto),
Mírová, Terezínská, Prokopa
Holého, Vančurova a Osvoboditelů.
Opravy stály celkem 354 tisíc
korun a hradilo je město ze svého

rozpočtu. „Druhá etapa proběhne
v říjnu a opravovat se budou komunikace v ulicích Osvoboditelů,
Wolkerova, Husova, Tovární, Žižkova, Terezínská a dalších ulicích
v případě nutnosti,“ uvedl Jan
Rössler z odboru regionálního
rozvoje města. Termín dokončení
je 31. říjen.
(tuc, foto: ORRASM)
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Zastupitelé

Představujeme nové lovosické zastupitele
František Sedláček

Vojtěch Srba

Narozen 3. 12. 1980 v Litoměřicích,
svobodný

Narozen 22. 1. 1977 v Litoměřicích,
je otcem dvojčat Johany a Kryštofa

Studium: Gymnázium Lovosice,
ČVUT Praha

Studium: Gymnázium Ústí nad Labem

Kariéra: Īeditel stavební společnosti
Stavby a lešení CZ, s.r.o.
Narodil jsem se v Litoměřicích, ale už od šesti let bydlím v Lovosicích. Zde
jsem absolvoval místní gymnázium a poté nastoupil ke studiu na pražské
ČVUT, které jsem po necelých dvou letech přerušil, a začal se věnovat
podnikání. Na vysokou školu jsem se už nevrátil a v roce 2002 jsem začal
pracovat na pozici ředitele stavební společnosti, kde působím dodnes. Zde
jsem získal cenné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů a managementu. Vzhledem k velké pracovní vytíženosti mi nezbývá moc volného času
na koníčky, s nástupem zimní sezóny se snažím aktivně relaxovat na zasněžených svazích. Od jara do podzimu jsou mými zálibami hlavně vodní
sporty a rybaření.
Za plusy Lovosic považuji zejména umístění v krásné přírodě Českého
středohoří, řeku Labe a pro někoho méně příjemný fakt skvělé dopravní
dostupnosti, kterou ocení zejména místní podnikatelské subjekty.
V souvislosti s působením v kontrolním výboru a v zastupitelstvu města
mohu uplatnit profesní zkušenosti při zadávání stavebních zakázek a udělám maximum pro to, aby zakázky byly férové a dosažitelné pro všechny.
Jako předseda kontrolního výboru budu dbát mimo ostatních povinností
na to, aby byly důsledně dodržovány postupy při správě majetku města a
vynakládání veřejných financí města a jeho příspěvkových organizací.

Bc. Lenka Tomanová
Narozena 3. 4. 1980 v Litoměřicích,
je matkou syna Kristiána
Je absolventkou lovosického gymnázia a
vystudovala obor Politologie a Filosofie
Kariéra: Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Hospodářská komora, poté soukromý
sektor, 2010 – 2014 starostka Lovosic, byla
i krajskou zastupitelkou a zároveň členkou
několika komisí
Lovosice pro mě jsou a vždy budou srdcovou záležitostí, a to i přes jejich
punc průmyslového města plného špíny a zplodin linoucích se z nedaleké
chemičky. Mým velkým přáním a snahou v rámci mého působení na postu starostky bylo vytvořit z Lovosic přirozené centrum spádové oblasti
"Lovosicko" s tím, že by k nám lidé nejezdili jen k lékaři, ale měli by možnost zde získat kvalitní sociální a veřejné služby, pobavit se, navštívit důstojnou knihovnu nebo expozici v reprezentativním výstavním prostoru.
Další vizí bylo rozvíjet na Lovosicku cestovní ruch, který mohl být přirozenou alternativou průmyslové výrobě, ať už v podpoře zaměstnanosti
nebo malého soukromého podnikání.
Ač některé projekty vyvolávaly emoce, věřím, že se najdou občané, kterým zpříjemnily každodenní život. Těší mě také reakce přespolních, kteří
se na změny ve městě dívají s odstupem. Ač jsem členkou levicové strany,
nikdy jsem nebyla zastánkyní zvyšování daní a všemožných zákazů. Nejsem odbornice na cizí životy a nepasuji se do role lidí, kteří vědí, co je pro
druhé nejlepší. Tvrdím, že k osobní svobodě patří i osobní odpovědnost a
tyto dvě vlastnosti nikdy žádný zákaz v lidech nevzbudil. Přeji vše dobré
občanům i návštěvníkům Lovosic.

Z Lovosic zmizí výherní automaty
>>> Dokončení ze strany 1

Po téměř hodinové diskuzi předložil zastupitel Ondřej Pšenička
návrh na stažení bodu z programu
a vyzval obě strany k dalšímu společnému jednání. Tento návrh však
neprošel s argumentací koalice, že
zastupitelé zastupují občany a ne
herní průmysl. Nová vyhláška byla
následně schválena 16 zastupiteli.
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Město tak v budoucnu přijde
zhruba o osm milionů korun ročně,
které z provozování hazardu dostává. Částka se bude postupně
snižovat v závislosti na ukončování
platnosti povolení. „Tyto finance se
od začátku našeho působení na
radnici snažíme nahrazovat řádným hospodařením, ukončováním
nevýhodných smluv a průhledným

Kariéra: TJ Lovosice, Skanska CZ a Železniční stavitelství Praha. Od roku 2005 podniká jako OSVČ
Devět let jsem působil v roli hlavního trenéra týmu HK Lovosice, v současné době ve stejném klubu zastávám funkci sportovního ředitele HK
Město FCC Lovosice. K mým zálibám patří především rodina a sport.
A co mne osobně nejvíce trápí? Jako občan, člen Výkonného výboru
ASK a zastupitel, který se nejvíce angažuje na poli sportu, jsem velmi
znepokojen malou komunikací mezi vedením města a vedením Asociace
sportovních klubů. Obávám se, aby nedošlo k neuváženým krokům, které
by se jen velmi těžko vracely zpět. Příkladem může být směrnice o zadávání veřejných zakázek, která v praxi není dostatečně použitelná a určitě
se v brzké době dočkáme její úpravy tak, aby se nemusely přijímat dodatečné výjimky.

Josef Trefný
Narozen 13. 4. 1949 v Litoměřicích
Ženatý 45 let, manželka Erika, dvě děti
Erika a Marek
Celé své mládí prožil v Lovosicích. Zde ukončil
základní školu a v roce 1Ř64 začal studovat
Zemědělskou technickou školu v Roudnici nad
Labem. Po absolvování školy nastoupil ke Krajskému plemenářskému podniku, kde pracoval
jako zootechnik až do ukončení činnosti podniku. Poté pracoval jako
vedoucí prodejny domácích potřeb a železářství.
„Jsem členem KSČM, do které jsem vstoupil na vojně v roce 1Ř6Ř. Po
listopadové revoluci jsem zůstal jejím členem. Za tuto stanu již více než
20 let úspěšně kandiduji do zastupitelstva města. Politicky jsem se již
angažoval před rokem 1Ř8Ř a rovněž pracoval ve společenských a zájmových organizacích, jako jsou filatelisté a zahrádkáři, kde jsem zastával
významné funkce. Práce s lidmi se mi líbí a snažím se jim pomáhat v
řešení problémů. V současnosti pracuji jako zastupitel v komisi dopravní
a veřejného pořádku, v inventarizační komisi pak dělám předsedu. Ve
stávajícím zastupitelstvu jsem jeho nejstarším členem. Společně s manželkou podporujeme přátelské vztahy s naším partnerským městem
Coswig, kde máme mnoho přátel. Mými koníčky jsou hudba, filatelie,
historie a turistika.“

Na úřadě již registrují firmy do E-ZAKu

V minulém vydání jsme vyzývali firmy, aby se hlásily do systému
zadávání zakázek E-ZAK. Ty už tak začaly činit, během září se jich
přihlásilo kolem desítky.
Jednou z možností je kontaktovat městský úřad na e-mailové adrese
zakazky@meulovo.cz. Pověřená pracovnice vám provede takzvanou
předregistraci. K tomu stačí poslat pouze název, sídlo, IČ a kontaktní email firmy. Předregistrace je většinou provedena hned v den kontaktu.
Následně je firmám zaslán e-mail s výzvou pro dokončení registrace.
Uchazeči se mohou registrovat také sami na httpsř//zakazky.meulovo.cz/,
kde je k dispozici uživatelská příručka pro dodavatele, nebo se mohou
obrátit na podporu E-ZAK na telefonním čísle 538 702 71Ř. Registrované
firmy vždy obdrží informace o zadání vhodných zakázek.
(tuc)
zadáváním veřejných zakázek,“
vysvětlil radní města Vladimír Hieke.
Současně vyzval provozovatele
VLT k sestavení návrhu, jak by si
omezení hazardu ve městě představovali. Ve svých prohlášeních na
jednání města sami deklarovali, že
jsou ke spolupráci s městem, snížení počtu automatů či zkrácení
provozních dob vstřícní. „Jednání
se určitě nebráníme, ale návrhy
musejí přijít z jejich strany. Navrhli

jsme jim, ať ve spolupráci s ODS a
TOP0Ř, kteří podporují částečnou
regulaci, připraví koncepci hazardu
v Lovosicích, popřípadě vyřeší
otázku, jaké herny jsou slušné a
jaké nikoliv, a připraví nediskriminační scénář v souladu s ustanoveními Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ dodal Hieke.
Na území Lovosic je v současné
době 171 automatů v 1Ř provozovnách.
(tuc)
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Aktuality
Hejtman Bubeníček
k obnovení trati 097

Vážený pane starosto,
odpovídám na Vaši žádost o podporu plného znovuzprovoznění trati
0Ř7 Lovosice - Úpořiny. Těší mě, že
máte o tuto krásnou trať zájem.
Plné zprovoznění trati je důležité,
má-li být doprava na zvolené trase
jakkoli významněji využívána. Náhradní autobusová doprava (NAD),
která je na části tratě již přibližně
dva roky zavedena, by byla přijatelná pouze pro krátkodobý provoz.
Dlouhodobě tak nemohlo dojít k
ničemu jinému, než k tomu, k čemu
postupně dochází - tedy k odlivu
cestujících mimo veřejnou dopravu
a turistů, kteří trať využívali, do aut
nebo do jiných regionů.
Rád Vás informuji, že jsme ve věci
obnovení plného železničního provozu na trati 0Ř7 jako kraj velmi
aktivní. Jsme v kontaktu se zástupci
odpovědných orgánů - tj. především se zaměstnanci ministerstva
dopravy a státní organizace Správa
železniční dopravní cesty. V minulosti jsme dokonce zvali zástupce
ministerstva na zastupitelstvo kraje
a nedávno jsem ve věci obnovy trati
0Ř7 osobně vyzval k jednání ministra dopravy ČR.
V současné době je objednávka
železniční dopravy na krátkém
sjízdném rameni složitá. Provoz by
byl problematický pro cestující i
finančně pro kraj. Doprava mezi
uzlovou přestupní stanicí Lovosice a
Teplicemi je již nyní pro cestující
zajištěna s přestupem mezi NAD a
vlaky. Pokud by však NAD byla
vedena až z Chotiměře, znamenalo
by to pro cestující další přestup z
vlaku na autobus NAD navíc. K
tomu je navíc problematická podstatně vyšší finanční náročnost
zmíněné dopravy s vlaky na obou
koncích trati 0Ř7.
Má-li být doprava na trati 0Ř7
nabízena v atraktivních časech pro
cestující a od přípojů na železničním koridoru, bylo by pro dopravu
mezi Chotiměří a Lovosicemi v
pracovních dnech nutné nasadit
další železniční vozidlo s personálem navíc. Toto vozidlo by na krátkém úseku mezi Chotiměří a Lovosicemi bylo pouze minimálně
využité.
Ač má kraj snahu o plné zprovoznění celé trati, než k tomu dojde,
připravuje krajský úřad v úseku
Lovosice - Chotiměř souběžně s
autobusovou dopravou obnovení
alespoň turistické dopravy ve vybraných dnech. Jednat by se pravděpodobně mělo o provoz o víkendech v průběhu celého roku nebo v
letní turistické sezóně. Na přesné
podobě jízdního řádu se s Vámi
naši zaměstnanci samozřejmě dohodnou. Jedinou šancí, jak navrátit
smysluplnost přímé železniční dopravě mezi Lovosicemi a Teplicemi
na trati 0Ř7, je obnovení její plné
provozuschopnosti.
Ještě jednou Vám děkuji za zájem
o provoz na trati 0Ř7 a věřím, že se
ji podaří obnovit ke spokojenosti
vašich obyvatel i turistů, pro něž má
trať napojená na rychlý železniční
koridor svůj nemalý potenciál.
Děkuji Vám za Vaši aktivitu.
O. Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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Daň z nemovitosti bude na stejné úrovni jako
v Litoměřicích, občané však zřejmě ušetří za odpady
Od 1. 1. 2008 nabyl účinnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který
dává
obecním
zastupitelům
možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce
jeden místní koeficient ve výši 2,
3, 4 nebo 5.
Zastupitelé města Lovosice využili
tuto zákonnou možnost tím, že na
svém jednání schválili Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2015, o
stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
„Ve vyhlášce, která nabyde účinnosti od 1. 1. 2016, je uveden místní koeficient ve výši 2, což znamená, že se poplatek za nemovité věci
na území města Lovosic dvojná-

sobně zvýší, s výjimkou pozemků
typu orné půdy, chmelnic, vinic,
zahrad a ovocných sadů,“ informuje Dagmar Wágnerová, vedoucí
ekonomického odboru MěÚ Lovosice.
Poplatníci nemusejí podávat nová
daňová přiznání k dani z nemovitých věcí, vše za ně přepočte finanční úřad. „Koeficient ve výši
dvojnásobku současné částky platí
ve většině měst v našem okolí, kde
ho schválili zastupitelé již v předchozích letech. Jedná se například
o Litoměřice nebo Roudnici,“ dodala.
Snížení poplatku za odpady
Vzhledem k tomu, že v současné
době probíhají jednání ohledně

návrhu vyhlášky o snížení poplatku
za odpady, lze očekávat, že občané
Lovosic budou mít zcela nebo z
velké části kompenzováno navýšení daně z nemovitosti ponížením
poplatku za svoz komunálního
odpadu.
„Navýšení daně se tedy nejvíce
dotkne podnikatelských subjektů,
které se podílejí na cca 87 % na
příjmech z této daně. Tyto subjekty
si daň mohou uplatnit ve svém
daňovém přiznání jako daňově
uznatelnou položku, o kterou se
jim sníží daňový základ pro výpočet daně z příjmů, takže i tyto subjekty budou mít alespoň částečně
zvýšené náklady kompenzovány,“
uzavřela vedoucí ekonomického
odboru Dagmar Wágnerová. (tuc)

Glosa: Jak chceme nahradit chybějící peníze z hazardu?
Peníze nesmrdí, říká staré
přísloví. Ani peníze z hazardu
nejsou cítit příběhy gamblerů
a jejich rodičů nebo rodin. A
tak je správná i otázka, jak
nahradíme příjem 8 milionů
korun v městské pokladně.
Kdybych chtěl být hodně
ironický, řekl bych, že stačí
začít chovat se korektně,
zpřetrhat údajné klientelistické vazby některých zastupitelů, majetkových správců a
vyvolených firem a zadávat výběrová řízení s účastí
více dodavatelů než požadovaných třech nebo pěti a
vše zveřejňovat.
V průběhu roku 2015 jsme všechna tato opatření
zavedli, vytváříme tým úředníků, kteří realizují malé i
velké zakázky zejména s ohledem na městskou kasu, a
jsme blízko cílovému stavu. Chce to ještě trochu času
a praxe, ale za výsledek ručíme.
Rád bych uvedl pár příkladů. Přesoutěžili jsme pojištění majetku města s úsporou 1 mil. Kč pro příští 4
roky, konsolidujeme úvěry města s předpokladem
úspory 1,5 – 2 mil. Kč v příštích 8 letech, výběrovým
řízením na opravu chodníku v Ústecké ulici jsme doplněním dalších firem do výběrového řízení generovali
úsporu 1,6 mil. Kč proti schválenému rozpočtu. Chtěl
bych připomenout pravidlo z minulého období, že

schválený rozpočet se ve většině případů rovnal vysoutěžené ceně.
Vypověděli jsme smlouvy na úklid úřadu a na sekání
trávy na „zeleném náměstí“. Přesné úspory teprve
vyčíslíme, ale očekáváme snížení nákladů na obou
těchto službách cca 600 tis. Kč ročně. Tyto služby
budeme zajišťovat technickými službami resp. interními zaměstnanci. Část úklidu bude vysoutěžena externě.
Snížili jsme roční náklady na tisk Lovosického dneška
(úspora 112 tis. Kč). Odmítli jsme předložené objednávky na kácení stromů na Osmičce – snížení ceny ze
120 tis. na 40 tis. Kč, nákupu kancelářských potřeb v
ceně 60 tis. Kč, který jsme prostým poptáním dalších
firem pořídili v ceně 31 tisíc, odmítli jsme velkorysou
nabídku zavedené firmy na realizaci výběrového řízení
na MHD v Lovosicích. Firma si tuto službu cenila na
150 tis. Kč, výběrové řízení přitom zodpovědně připravila a realizovala v rámci své pracovní doby pracovnice
zakázek. Dalo by se pokračovat.
Hodnocení a názor ponechám na každém z vás. Na
stránkách města zveřejňujeme každou fakturu i objednávku, hodnocení zakázek, poptané firmy… Jak jsem
uvedl výše, jsme blízko cílovému stavu, naší představě
o hospodaření. A rádi se poučíme i z připomínek občanů. Na závěr bych chtěl po roce naší práce ve vedení města připomenout, co stále platí. Že nekrademe,
nelžeme a nenecháme se uplácet.

Bílá pastelka bude potřetí v Lovosicích

Za dvacetikorunový příspěvek
do kasičky získáte bílou pastelku, malý kalendář a v neposlední řadě pocit, že jste napomohli
dobré věci.
Zatímco většina lidí dostává 70 80 % informací o okolním světě
zrakem, ti, kteří z jakéhokoli důvodu o tento smysl částečně nebo
úplně přišli, mají situaci značně
ztíženou. Vyrovnat se s nelehkými
životními podmínkami, naučit se
starat sám o sebe, o domácnost a
mít možnost vrátit se do běžného
života - s tím pomáhá obecně
prospěšná společnost Tyfloservis
(www.tyfloservis.cz).
Instruktorky Tyfloservisu mají
dnes na Lovosicku 14 klientů.
Jedním ze zdrojů na pokrytí nákladů spojených s cestami za klienty
do místa jejich bydliště, nákupy
kompenzačních pomůcek, s nimiž
učí zrakově postižené zacházet, a
podobně, je výtěžek veřejné sbírky

Bílá pastelka.
Ta se letos uskuteční v celostátním měřítku už po šestnácté, a to
ve středu 14. října 2015 (před
Mezinárodním dnem bílé hole).
V Lovosicích budou v tento den
bílé pastelky prodávat a do zapečetěných pokladniček příspěvky
vybírat dobrovolníci z gymnázia i
samotní zrakově postižení. Poznáte je podle černobílého trička
s logem Bílé pastelky. Každý
z prodejců bude navíc vybaven
plnou mocí potvrzenou organizátory sbírky. Do kasiček mohou
přispívat i žáci na lovosických
základních školách; do vestibulu
knihovny připravujeme výstavku
pomůcek pro nevidomé a slabozraké, zájemci zde dostanou i řadu
informací a rad, týkajících se života beze zraku. Věříme, že se i letos
setkáme s vaší vstřícností.
Za spoluorganizátory sbírky manželé
Krajíčkovi s vodicím psem Plutem

Vladimír Hieke, radní města

Oslava šedesátin

28. září oslavila šedesátiny paní
Venuše Krčmářová. Jubilantka je
vdaná a má tři dcery – nejstarší
Andreu, prostřední Ivu a nejmladší
Michaelu. Dlouhá léta pracovala na
1. ZŠ Lovosice jako vychovatelka, od
září roku 2000 je ředitelkou Domu
dětí a mládeže Elko Lovosice. Do
dalších let jí všichni přejeme zdraví,
štěstí i energii a mnoho dalších
dobrých nápadů pro lovosické děti.
K přání rodiny se připojuje i naše
redakce.
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Seriál

Seriál Lovosického dneška „Jak fungují“ pokračuje:
ASK představuje zimní stadion

Poslední zastavení seriálu o provozu sportovních zařízení v Lovosicích věnujeme zimnímu stadionu (dále jen ZS).
Stejně jako většina sportovišť byl i ZS vybudován ve spolupráci s tehdejší Sechezou Lovosice
a městem. Lépe řečeno bylo vybudováno venkovní kluziště, které se posléze zastřešilo s tím,
že k němu byly přistavěny šatny a obytný dům,
ve kterém byly pohotovostní byty Sechezy a
ubytovna pro její zaměstnance.
Provoz byl zajišťován zaměstnanci Sechezy a k
chlazení bylo využíváno v podstatě odpadního
chladu, který vznikal zplynováním kapalného
čpavku, který byl přiváděn k ZS čpavkovodem z
areálu Sechezy. Ekonomicky bylo toto řešení
provozně velmi výhodné - provoz našeho zimního stadionu byl nejlevnější v celém Československu!
Po proběhlých společenských změnách v roce
1Ř8Ř došlo k tomu, že vznikem akciové společnosti Lovochemie a.s. byla veškerá nevýrobní
zařízení „odstřihnuta“ od mateřského závodu
(celý sportovní areál, jesle, školky, atd.) a předána do majetku města (samozřejmě se všemi
provozními náklady).
Byl sice ještě zrekonstruován čpavkovod, kdy
byl nad ním jako bezpečnostní krytka vyprojektován horkovod a zároveň přívod upravené
čeřené vody z vodárny Lovochemie (kterou
mělo být plněno koupaliště, případně i krytý
bazén), ale bohužel už k celé realizaci nedošlo.
Naopak technologická spolupráce na chlazení
byla ze strany Lovochemie ukončena, čpavkovod byl odstaven a postupně rozřezán do šrotu.
Město tak bylo nuceno zakoupit chladící jednotku, kdy výběrové řízení vyhrála firma YORK.
Po vyřešení řady problémů (nedostatečný výkon
chlazení, povodeň 2002) bylo vše úspěšně dokončeno v roce 2003 a ZS začal znovu fungovat
s přestávkami, které zavinily povodně.
Zatím poslední povodeň v roce 2013 vyřadila
ZS z provozu na nejdelší dobu – na celé dva
roky! Asi už je nyní zbytečné plakat nad zpackaným zadáním opravy po této povodni (počínaje
rychlostí zadání zakázky a konče nekvalitní
projektovou dokumentací a z ní vyplývající provedení resp. neprovedení jednotlivých stavebních úprav), a tak jen uvedeme současná fakta.

Z otevření zimního stadionu mají velkou radost třeba malé krasobluslařky.
ASK jako provozovatel nakonec dokončila některé nedodělky s vlastními zaměstnanci a rozjela zkušební provoz od 14. září s tím, že cílem
je zprovoznit zimní stadion pro veřejnost a
sportovní kluby od října 2015.
Závěrem by bylo dobré zmínit využití celého
objektu zimního stadionu. Obecná představa je,
že je využíván pouze pro lední hokej, krasobruslení, případně bruslení pro veřejnost. To samozřejmě také, ale objekt zároveň poskytuje zázemí i jiným sportům a sportovním klubům.
Hernu zde má stolní tenis, šatny pod tribunou
slouží atletice, fotbalu a sportovcům využívajícím plochu s umělou trávou. Při sportovních
akcích a soutěžích šatny využívají také školy.
Bohužel byly tyto prostory postaveny jako šatny
letních sportů (tj. s minimální tepelnou izolací),

Foto: Radim Tuček

což už v současné době neplatí, neboť jsou
využívány nyní po celý rok. S tím souvisejí vysoké provozní náklady na topení.
Stejný „tepelný“ problém je v objektu budovy,
kde jsou městské byty, ubytovna, učebna, šatny
pro hokej a sekretariát ASK. Objekt je z roku
1Ř72. Boletické panely už dávno ztratily své
izolační schopnosti, okna jsou v havarijním
stavu a hrozí i nebezpečí úrazu. Revitalizace
opláštění budovy je hlavním předpokladem
žádaného snížení provozních nákladů a zároveň
i zlepšení služeb, propagaci a využití ubytovny.
Věříme, že tohoto cíle se podaří dosáhnout a
modernizací objektu se dosáhne příznivějších
provozních nákladů celého zimního stadionu a
zlepší se i jeho návštěvnost a využití.
Dana Berková a Výkonný výbor ASK

Den otevřených dveří v centrální školní jídelně se vydařil

V sobotu 19. září se konal historicky první Den otevřených
dveří v Centrální školní jídelně
(CŠJ) v Lovosicích.
„Hlavním cílem bylo seznámit
rodiče školáků s místem, kde se
stravují jejich děti. Stravují se tady
celé generace a někteří občané by
rádi viděli, kde se jídlo připravuje,
jaké má jídelna zázemí,“ uvedla
ředitelka CŠJ Jana Dreieckerová.
Uhodla to správně. Hned po deváté hodině dorazila první skupina
i s dvěma dětmi a prohlídka začala.
První zastávka se konala u automatů na nápoje. Před vchodem do
výdejního prostoru na návštěvníky
čekaly chutné a hezky ozdobené
perníčky. Účastníci exkurze prošli
na balkonek, ze kterého zhlédli
vlastní kuchyň (viz snímek). Ta
připomíná chemickou laboratoř,
většina přístrojů je nerezových,
součástí jsou velkokapacitní stroje
- konvektomat, kotle, míchačka na
knedlíky, roboti - kuchařky ochotně nádoby otvíraly, aby byl vidět i
vnitřek.
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svíčkovou je potřeba Ř0 kg masa?
Celkem přišlo do 12 hodin 45 návštěvníků.
„Den otevřených dveří bude zařazen do každoročního plánu,“ slibuje možnost další návštěvy CŠJ Dreieckerová. Za dva roky oslaví jídelna 50 let své existence. Hledáme
fotky jídelny i bývalé zaměstnance.
Kontakt přes www.jidelna.net.

Všichni si prohlédli i zázemí jídelny – sklady surovin i kastrolů, místnost pro přejímku surovin s váhou,
kancelář i šatny. Īeditelka Dreiec-

kerová ráda odpovídala na dotazy,
ale už ji čekali další zájemci. Víte,
že se na jeden oběd spotřebuje
180 kg loupaných brambor? Že na

Víte, že září je měsíc biopotravin?
I v CŠJ byla část surovin v biokvalitě ze Svobodného statku na soutoku o.p.s., který je součástí camphillského společenství v Českých Kopistech. Ve spolupráci s RC Mozaika lze objednat bio-pytle z Kopist
pro všechny zájemce o zeleninu
v bio kvalitě. Budete mít zdravé
suroviny a ještě podpoříte Camphill.
Objednávat můžete na stránkách
www.svobodny-statek.cz. Výdejní
místo RC Mozaika, Přívozní 1036,
Lovosice každou lichou středu
mezi 16.30 - 17.30 hodin.
www.rcmozaika.cz
(hz, foto: hv)
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Rozhovor

• • Zdeňka Černá: V moderní knihovně to musí žít • •

Foto: Radim Tuček
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Události
4. vítání občánků, 24. září 2015
Ve čtvrtek 24. září se v obřadní
síni Městského úřadu v Lovosicích konalo čtvrté letošní vítání
nových občánků.
Ty mezi nás přivítali radní Milan
Šramota, matrikářka Hana Berán-

Zlatou svatbu měli tentokrát manželé Hejdukovi

ková a básničkami a písničkou děti
z Mateřské školy Terezínská. Z
patnácti pozvaných rodin se dostavilo třináct. Přivítáno bylo sedm
děvčat a šest chlapců.
Text + foto: Radim Tuček

Zleva: Viktorie Kodetová, Jakub Sedláček, Jakub Moravec a Ema Baráková.

Milada a Oldřich Hejdukovi z
Lovosic si po padesáti letech
řekli znovu své „ano“. Zlatou
svatbu vedli 29. srpna na MěÚ
Lovosice radní Milan Šramota a
matrikářka Hana Beránková.
Manželé Hejdukovi se seznámili
na vánoční zábavě a vzali se asi po
půlroční známosti ve stejný den
jako manželovi rodiče. Z manželství
se narodily 4 děti a radost jim dnes
dělá 7 vnoučat a dokonce už i
pravnouček
Lukášek.
Všichni
k sobě mají velmi blízko, protože

zůstali v Lovosicích. Ani pracovně
naše město neopustili. Paní Miladu
známe coby prodavačku z prodejny textilu a pan Oldřich působil
jako zedník v nedalekých Litoměřicích a poté se podílel na výstavbě
panelových domů v Dlouhé ulici
v Lovosicích.
Největší koníček, který je spojuje,
jsou dobrovolní hasiči. Pomáhali
při přípravě a konání soutěží „O
stříbrnou proudnici“ a připravovali
děti a dorostence na okresní soutěže „Hra plamen“.

Poslali jste na adresu redakce

Zleva: Laura Týřová, Vojta Daňkovský, Matyáš Hlušička, Nikola Moučková
a Ivan Gherman.

Zleva: Veronika Budilová, Amálie Žižkovská, Tadeáš Šesták, Jana Hampejsová.

8

Vážená redakce, posílám vám
fotografii z revitalizace - zateplování bytové jednotky v ulici
Tovární, kterou nedávno prováděla lovosická stavební firma
Perfect B. V.
Při této činnosti bylo použito

jeřábové techniky při osazování
střechy polystyrénovými deskami a
při zavěšování některých lodžií. Pro
mě to byl nevšední zážitek, neboť
jsem něco podobného měl příležitost vidět zde poprvé.
Přemysl Zeman
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Kontrola dodržování rychlosti
V měsíci srpnu
jsme při kontrolách dodržování
nejvyšší povolené
rychlosti řešili 66
přestupků.
Fyzické napadání
Dne 8. 8. v 3ř20 hodin jsme v ulici
Osvoboditelů společně s Policií ČR
řešili fyzické napadání mezi občany.
Verbální napadání
Dne Ř. 8. v 23 hodin řešili strážníci v jednom z obytných domů
v ulici Terezínská slovní napadání
mezi sousedy.
Neoprávněný vstup do bytu
Dne 10. 8. v 07ř35 hodin jsme
v domu v ulici Osvoboditelů řešili
vykopnutí vchodových dveří a
neoprávněný vstup do bytu.
Ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa
Dne 14. 8. v 14ř35 hodin vyjeli
strážníci do ulice U Nadjezdu řešit
ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa.

• • Z výpisů jednání rady města • •

Rada města (RM) ruší veřejnou zakázku na
stavební práce na akci s názvem „Obnova
lávky L-03 přes potok Modla u tenisových
kurtů“.

Īízení vozidla pod vlivem
alkoholu
Dne 15. 8. v 00ř35 hodin jsme
v ulici Ústecká kontrolovali řidiče
motocyklu. Dechovou zkouškou
bylo naměřeno 0,64 ‰ alkoholu.
Přecházení železničního
přejezdu na červenou
Dne 1Ř. 8. v 18ř20 hodin jsme
v ulici Ústecká řešili chodce přecházejícího železniční přejezd se
závorami v době, kdy je to zakázáno.
Zadržení osoby v celostátním
pátrání
Dne 20. 8. v 10ř30 hodin zadrželi
strážníci v jedné ze zahrad za podchodem z ulice Krátká do čtvrti
Holoubkov osobu v celostátním
pátrání. Osoba byla předána Policii
ČR.
Īízení vozidla bez řidičáku i
bez povolení majitele
Dne 27. 8. v Řř15 hodin jsme
v ulici 28. října kontrolovali řidiče
vozidla Škoda Felicia. Bylo zjištěno,
že řídí motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění a
vozidlo užívá bez vědomí majitele.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel MP

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavební práce na akci „Oprava ulice Leoše
Janáčka, Lovosice“, a to firmu Stavby Kühn
s.r.o. z Prahy.
RM souhlasí s Darovací smlouvou se společností Nadace Agrofert, kterou město Lovosice přijímá finanční dar ve výši 250 000 korun
za účelem rekonstrukce a oživení dvora Domu s pečovatelskou službou
v Lovosicích.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky na akci „Zajištění servisu a oprav
osobních motorových vozidel pro Městský úřad Lovosice“, a to společnost
4xauto s.r.o. z Lovosic.
RM souhlasí s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Sanace havarijního stavu – zabezpečení a následné odstranění rizikových odpadů z areálu bývalé olejny“. Celkové předpokládané náklady
činí 6,1 milionu korun (7Ř % dotace, 21 % hradí město).
RM schvaluje bezplatný pronájem „zeleného náměstí“ a poskytnutí elektrické energie na 17. října od 12 do 15 hodin z důvodu konání akce Naděje – Mezinárodní den proti chudobě.

Příští číslo Lovosického dneška vyjde v pátek 6. listopadu

Recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče je nejen správné, ale mělo by být i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém zpětného odběru upotřebených elektrozařízení jako ve zbytku EU. Každý z nás může díky němu zdarma předat
k recyklaci vysloužilý elektrospotřebič, aniž
by s tím měl jakékoli další starosti.
V České republice funguje v současnosti několik kolektivních systémů pro sběr a recyklaci
elektroodpadů (např.ř ELEKTROWIN, ASEKOL,
ECOBAT, EKOLAMP, atd.), které přerozdělují
prostředky získané z povinných recyklačních
poplatků u elektrospotřebičů tak, aby vysloužilé
spotřebiče byly vhodně recyklovány. Recyklační
poplatek si výrobci elektrospotřebičů samozřejmě naúčtují do ceny zboží, třeba v ceně nové
lednice je recyklační poplatek průměrně kolem
300 korun z celkové ceny.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už za uplynulých 10 let vytvořil přes 13 000 míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím pak lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové
hmotnosti více než 230 000 tun.
Se shora uvedenými kolektivními systémy
město již několik let spolupracuje a za tu dobu
se v Lovosicích podařilo vytřídit velké množství
vysloužilých spotřebičů, které by jinak skončily
zcela zbytečně na skládce. Za likvidaci odpadu
mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten,
který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní
poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě. Podle první z pouček se o
recyklaci použitých elektrospotřebičů starají
jejich výrobci. Aby byla splněna v případě vysloužilých elektrospotřebičů i druhá podmínka,
musíme je jako spotřebitelé po ukončení jejich
životnosti skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Kam s elektroodpadem
Pokud vám doma dosloužil některý spotřebič,
bude ekologicky recyklován a získané suroviny
poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej
odevzdáte na některém z těchto místř
- sběrný dvůr v Prosmykách nebo v ulici Terezínská, kde lze spotřebiče odevzdat bez ohledu
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na místo bydliště. Otevírací dobu sběrných
dvorů naleznete na webových stránkách města
Lovosice (www.meulovo.cz)
- v prodejnách elektra jsou prodejci povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší
než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr
nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům
vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat
dříve, než zákon vstoupil v platnost
- v kontejnerech na drobné elektro v ulicích
Osvoboditelů a Kmochova
- ve sběrných nádobách v supermarketech nebo na MěÚ Lovosice ve vstupním vestibulu
- v rámci projektů kolektivních systémů, např.ř
ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat
dárek – například v podobě slevy na vstupném
do zoo nebo do muzea. Je proto dobré
v případě zamýšleného zbavení se vysloužilého
elektrospotřebiče pozorně sledovat internetové
stránky www.elektrowin.cz nebo facebookový
profil Recyklace je legrace, kde se dají nalézt
vždy aktuální informace.
Z názvu některých kolektivních systémů vyplývá i jejich specializace na určitý druh vyřazených
elektrozařízení, tzn. žárovky a zářivky lze odevzdat na sběrných místech EKOLAMPu, baterie
a monočlánky u ECOBATu, apod. U systému
ELEKTROWIN si lze zapamatovat, že zde lze
odevzdat veškeré elektro, které bylo používáno
pro „zdraví, krásu, drobné kutění, práci“ (lednice, vrtačky, fény…), u systému ASEKOL
je to pak „zábava“ (televize, monitory…).
Ačkoli se to může zdát složité, ve skutečnosti
se do sběrných dvorů v Lovosicích (Prosmyky,
ulice Terezínská) může dostavit kdokoli
s jakýmkoliv spotřebičem a obsluha sběrného
dvora již provede roztřídění. Oba sběrné dvory
pokrývají celé spektrum vysloužilých elektrospotřebičů.

Statistika z Lovosic
V roce 2014 bylo v rámci systému zpětného
odběru elektrozařízení poskytovaného městem
Lovosice občanům vybráno na sběrných dvorech systémem ASEKOLř 211 televizí a 1,431 tun
drobného elektra, systémem ELEKTROWINř
6,116 tun chlazení (lednice) a 0,463 tun drobného elektra. V I. a II. kvartálu roku 2015 potom
ASEKOLř 2ŘŘ televizí a monitorů a 1,722 drobného elektra, ELEKTROWINř Ř,Ř16 tun chlazení
(lednice) a 14,188 tun drobného elektra. Nárůst
vysbíraných elektrospotřebičů v roce 2015 je
spojen s otevřením sběrného dvora v ulici Terezínská, který je přeci jen blíže než sběrný dvůr
v Prosmykách. V trendu snížit dojezdovou vzdálenost a usnadnit občanům přístup ke sběrným
místům vysloužilých elektrospotřebičů plánuje
radnice pokračovat i do budoucna. V příštím
roce se uvažuje o rozmístění několika nových
kontejnerů na elektrozařízení tak, aby byla lépe
pokryta sídelní struktura města.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat 4 kg na obyvatele, tedy zhruba
40 000 tun. Ve skutečnosti občané ČR v posledních letech odevzdávají ročně průměrně 5 kg
starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000
tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena
takto pevně, úkolem ČR bude sebrat 40 %
množství nově prodaných spotřebičů - počítáno
průměrem za 3 roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes
70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
Pohledem na souhrnná čísla za Lovosice za
první pololetí roku 2015 lze s nadsázkou tvrdit,
že město kvóty určené pro rok 2016 splňuje již
nyní a v budoucnu tedy s tímto nebude problém. Na druhou stranu si město uvědomuje,
že v systému zpětného odběru elektrozařízení
v rámci Lovosic je třeba stále co zlepšovat
(např.ř informovanost, dostupnost) a bude tedy
v tomto ohledu i nadále pokračovat.
Ing. Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí
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Organizace

Po táborech zve ELKO na kroužky Romský festival napsal sedmou kapitolu
O letošních prázdninách plánoval Dům dětí a mládeže ELKO
Lovosice celkem pět příměstských táborů pro děti do 15 let;
termíny byly rychle obsazeny již
v květnu. Na každém z turnusů
bylo 20 dětí – příměstské tábory
jsou velmi populární, alespoň
v Lovosicích.
ELKO letos přichystalo tábory na
téma „Pojďte s námi do pohádky“;
každý turnus měl jinou pohádku.
Byly to Popelka, Zlatovláska, Perníková chaloupka, Červená Karkulka
a Otesánek. Všechny hry a soutěže
v daném týdnu byly směrovány
k určené pohádce, i třeba „Honba
za pokladem“. Všechny akce se
povedly a děti byly na výsost spokojené.
Letos pochopitelně děti trávily
většinu dní na koupališti v Litoměřicích (viz snímek). „Děti i my dospělí
jsme trpce litovali, že v Lovosicích
koupaliště nefunguje. Cesta na
nádraží ráno ještě ušla, to bylo jen
28 stupňů, ale zpátky, to už bylo
k 40. Doufejme, že příští rok už
bude lovosické koupaliště opravené,“ sdělila ředitelka DDM ELKO
Venuše Krčmářová.

„Každý chladnější den jsme využili
k uspořádání výletu. Podívali jsme
se na nově opravovaný zámek do
Vrbičan, do Litoměřic na Mostku a
na Kalich. Oparno a Malé Žernoseky jsme si zopakovali několikrát a
Ústí nad Labem dvakrát - jednou
na Větruši a jednou do dětského
zážitkového parku. Kromě toho
jsme vylezli na Hazmburk, navštívili
ZOO v Děčíně, muzeum čertů a
vodní svět v Úštěku,“ doplnila Krčmářová.
(hz, foto archiv ELKA)
Prázdniny skončily a ELKO
se chystá na další školní rok

Nabídka kroužků je pestrá – řada
sportovních, tanečních, keramika,
přírodovědný, kreativ, turistický
nebo rybářský – každý si vybere.
Zbrusu nový bude zájmový útvar
Oděvní design (módní kresba a
malba na textil, výroba módních
doplňků, polštářků…).
Nezapomeňte se přijít přihlásit
buďto osobně na Václavském
náměstí - dveře v rohu vedle cukrárny John, nebo na telefonech
416 532 505, 731 612 022. Přihlášky do kroužků bereme i v říjnu.
Venuše Krčmářová, ředitelka DDM

Jaké bylo léto v azylovém domě?
I do Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi v Lovosicích se
dostavilo léto již s předstihem v
podobě vysokých teplot, které
dětem naznačovaly, že se blíží
vysvědčení a s ním i dvouměsíční prázdniny.
Hned začátkem prázdnin měly
děti možnost zúčastnit se příměstského tábora, který zajišťovala
Farní charita Lovosice - Nízkoprahové zařízení pro děti Amicus. Pro
děti bylo připraveno mnoho výletů,
jako je návštěva Zooparku v Chomutově, jízda lanovkou v Ústí nad
Labem, nějaký ten výšlap, sportovní akce a skvělá „přespávačka“ na
„Sauně“ v Lovosicích, kde samozřejmě nesměly chybět buřtíky a večerní zábava u ohně.
V červenci se několik maminek
s dětmi a samostatných žen rozjelo
za příbuznými, kde strávily několik
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dní, což pro ně znamenalo dovolenou.
Ostatní,
které
zůstaly
v azylovém domě, vyrážely za vodními radovánkami do Píšťan, k Labi
a do Úštěku. Pravidelně se na zahradě azylového domu jedly melouny, o které se děti musely dělit
s mlsnými vosami, kterých letos
bylo všude požehnaně.
Příjemným zpestřením i v době
prázdnin byla oblíbená pedagožka
volného času, která do azylového
domu přichází vždy s kupou zábavy, nápadů na tvoření a s vlídným
slovem. Krom ozdobiček a papírových výrobků si děti mohly upéct
koláč ze sezónního ovoce, které
máme přímo na zahradě, vyzkoušely si pomazánku z avokáda a jiné
kulinářské výtvory v rámci kulinářské soutěže Albert.
O zábavu tady opravdu není
nouze. Jednou jsou děti kuchaři,

V sobotu 19. září od 12 hodin
se v Lovosicích konal již 7. ročník
romského festivalu Savore Jekethane, který pořádala Farní
charita Lovosice.
Organizaci a přípravu festivalu
měli v režii pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Amicus ve spolupráci s pracovnicí
SAS a s pracovníky Azylového
domu pro ženy a matky s dětmi
v Lovosicích.
Festival byl zahájen romskou
hymnou Jelem Jelem v podání
skupiny Familly band. Krom lovosického tanečního souboru Lačho
Amicus se festivalu zúčastnilo 11
dalších souborů z Ústeckého kraje,
které měly možnost předvést své
taneční umění a zároveň se podívat na taneční kreace svých konkurentů. Pro příznivce romské kultury a pro milovníky hudby a tanců
to byla balada nejen pro uši, ale i
pro oči. Až do 1Ř hodin se Kulturním domem Lovoš ozývaly tóny
romských čardášů a na parketě se
postupně vystřídali tanečníci a
tanečnice v krásných pestrobarevných kostýmech.
Moderování festivalu se zhostil
vtipný a oblíbený Richard Samko,
který během dne kromě tanečních
souborů uvedl a představil sólové
pěvce, hudební sbor Lovosické

čavore a ústeckou kapelu Londo
cukros.
Jako VIP host se festivalu zúčastnilo pěvecké duo Funky Brothers a
všichni měli možnost zjistit, že její
dva členové nejsou jen excelentními zpěváky, ale navíc i velkými
baviči a sympaťáky. S úsměvem na
tváři zvládli i záplavu mladých
fanynek a fanoušků a s ochotou
všem pózovali při focení.
Na závěr festivalu vyhlásil moderátor Samko klání o nejlepší taneční soubor. Soutěže se zúčastnily
čtyři potleskem od publika nejlépe
ohodnocené soubory. V souboji po
dvou se mezi sebou střetli zástupci
vybraných souborů a utkali se
v rytmu čardáše. Dva konečné
vítězné soubory zvolilo opět publikum svým potleskem. Ty pak byly
oceněny dorty, za které patří velké
díky sponzorům. Poslední třetí dort
byl věnován nejmladší vytrvalé
účastnici festivalu - tříleté Šarlotce,
která celý den neúnavně doprovázela všechny taneční soubory i
jednotlivce.
Ačkoliv byla organizace festivalu
spojena s vynaložením značného
úsilí, troufáme si říci, že za nás se
festival povedl na výbornou. Velký
podíl na uskutečnění festivalu měli
sponzoři, za což jim patří náš velký
dík.
Adriana Kucháriková

zpěváci, tanečníci, malíři... Fantazii
se u nás rozhodně meze nekladou.
Musíme však dodat, že paní učitelka nepřijíždí pouze se zábavou, ale
i s pomocí ve formě doučování pro
ty, kterým se na konci školního
roku nepodařilo uspět ve všech
předmětech.
Ať už bylo vysvědčení dětí takové či makové, v polovině srpna se
s maminkami a paní učitelkou
vydaly do Muzea čertů v Úštěku,
kde se i ta největší zlobidla bála
jen chviličku. Byla to prima společná akce, kterou všem umožnila
Nadace Terezy Maxové dětem, se
kterou již od ledna azylový dům
spolupracuje. Díky tomu se mohou
maminky s dětmi v průběhu roku
vydat na výlety a akce, na které jim
běžně nezbývají peníze a tím zažijí
pro ně nepoznané.
Maminky a samostatné ženy i
během prázdnin pokračovaly v
běžné spolupráci s pracovnicemi
azylového domu. To znamená

společně pracovat na realizaci
plánu, jak zlepšit svou současnou
situaci, zdokonalit se ve schopnostech a dovednostech, ve kterých si
ženy jsou méně jisté. Může se
jednat o vaření, hospodaření, hledání bytu či péči o děti. Každá
uživatelka azylového domu je jiná,
má jiné potřeby, plány, sny a
v našem zájmu je společně najít
nejsnazší cestu, jak tyto cíle uskutečnit.
Během léta z azylového domu
odcházely tři maminky, kterým
jsme postupně pomáhaly k uskutečněním jejich „nového začátku“.
Všechny tyto maminky a děti odcházely do svých „vlastních“ pronajatých bytů. Loučení obecně
není veselou událostí, ale my na
azylovém domě se loučíme s
úsměvem, protože víme, že naše
uživatelky odcházejí za novým a
snad i lepším životem.
Bc. Andrea Ludwigová, DiS,
sociální pracovnice
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Akce

Václavské pouti přálo počasí

Členky spolků Victorie a Úsměv pro zdraví o
prázdninách nezahálely, nyní chystají další akce
Oba spolky se zúčastnily jednodenního setkání zástupců pacientských sdružení s představiteli
odborných společností za účelem navázat užší spolupráci a
zvýšit erudici pacientských organizací.

Letní škola Asociace pacientských
organizací byla společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Kaiserštejnský palác na
Malostranském náměstí byl opravdu důstojným místem setkání
APO.
„Měli jsme příležitost se v šesti
terapeutických oblastech seznámit
s fungováním odborných společenství, nejnovějšími možnostmi
léčby i následné péče. Pro pacientské organizace to byla příležitost
spojit se s medicínskou sférou a
domluvit se na vhodné kooperaci.
Navázali jsme spolupráci s několika dalšími lektory pro naše přednášky na Dnech zdraví a dalších
akcích,“ uvádí Libuše Žamberská,
předsedkyně obou spolků.
Další školení Miroslavy Skovajsové pro Alianci žen se konalo 3. září
v Praze na Olšanské poliklinice. Je
to pravidelné školení pro edukátorky samovyšetření prsu. Přednášky spolku Úsměv pro zdraví se

v letošním školním roce posunou i
do základních škol.
Ovšem i rekreace patří k létu.
Členové Victorie Litoměřice i
Úsměvu pro zdraví Lovosice si do
svých akcí zařadili i lázně. „Letos
jsme na doporučení opavského
klubu jeli do Poděbrad. Byli jsme
velmi spokojeni a na příští rok
v červenci opět připravujeme letní
pobyt. Příjemné prostředí, léčivé
prameny, lázeňské procedury,
procházky, jezero na koupání,
kulturní vyžití, divadlo, kino, taneček a seminář o zdraví. Každý si
má možnost najít to, co mu vyhovuje,“ chválí Poděbrady jedna
z členek Úsměvu Jarka Hojdarová.
A nezanedbávaly se ani výlety.
Cílem jednodenního srpnového
výletu byly zámky Jindřichův Hradec a Červená Lhota.
„Byl to opravdu pěkný výlet, výletníků bylo 44 a spokojenost
všech dokazuje, že byl program
dobře připraven,“ oceňovali výběr
prohlídek účastníci zájezdu. Při
setkáních jsou členové dotazováni,
kam by se měl výlet směrovat
příště. Spolek navštívil již mnoho
krásných míst v ČR, ale návrhů je
stále dost.
Ve výhledu spolek chystá 12.
listopadu 2015 Den zdraví v Kulturním středisku Lovoš, jednodenní semináře o zdraví, zájezdy do
divadel i lázeňské pobyty (Lázně
Mšené, Karlovy Vary, Poděbrady).
Na všech pobytech se vždy předávají zkušenosti o zdraví od terapeutů a lékařů. Informace o akcích
dostanete na telefonních číslech
416 532 505 a 603 230 513.
(hz)

Nová výstava začíná 16. října ve staré radnici
V pondělí 28. září proběhla ve městě oblíbená Václavská pouť. Kromě
stánkařů a atrakcí pro děti nabídla nespočet hudebních vystoupení na
několika pódiích, v nichž se představila spousta lovosických muzikantů a
nechybělo i několik novinek jako například výstava automobilových veteránů a historických traktorů na Osmičce nebo promozóna pro sponzory a
firmy.
(tuc, foto: hv)

• Skautské okénko •

Léto, ale i první měsíc školy utekly jako
voda a podzim už se čím dál hlasitěji hlásí o
slovo. I v tomto školním roce nebudeme
nikterak zahálet a budeme podnikat spoustu
zajímavých, poutavých a pro děti atraktivních akcí.
V létě jsme prožili dva bezvadné týdny na
táboře, z něhož si účastníci odvezli spoustu
nezapomenutelných zážitků. Namátkou jmenujme například táboráky, výsadek, noční hlídky,
etapovou hru na téma „Rytíři kulatého stolu“,
slaňování, lanové aktivity a spoustu dalšího
zajímavého programu. Jako každý rok, tak i
letos bylo nutností po táboře dát všechen materiál z tábora do pořádku, aby byl použitelný i
v příštím roce.
Letos nás rovněž čekal i radikální úklid
v prostorách klubovny, a tak jsme plnění obou
těchto úkolů sloučili do jedné akce, která se
uskutečnila o víkendu 5. - 6. Ř. Děti nejenže
uklízely, ale bavily se i objevováním „pokladů“,
které nacházely při prohledávání půdy, která
k našim klubovnám přináleží. Objevovali jsme
dokonce takové poklady, jako například staré
skautské časopisy, které náš oddíl Šipka vydával
v Ř0. letech minulého století. Jelikož se jednalo
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"Výstava husitského fortifikačního
umění" v období 20. 6. - 30. 11.
představuje veřejnosti formou
informačních bannerů a ve vybraných případech i virtuálních 3D
modelů důležitý milník ve vývoji

o akci přespávací, uspořádali jsme pro všechny
pracanty pohoštění a film na dobrou noc. Druhý
den jsme pak dodělali téměř všechnu práci.
Nový školní rok pro nás připravil velice milé
překvapení. Po našich zdařilých náborových
akcích ve školách a školkách jsme měli tu čest
přivítat spoustu nováčků do našich řad. Chceteli i vy přijít, nebo někoho do našich oddílů přivést, máte stále možnost. Jsme velice rádi, že
například náš oddíl Šipka (starší věková skupina
10 - 15 let) navštěvuje k dnešnímu dni 25 dětí,
které rády prozkoumávají přírodu, poznávají
nové kamarády a baví je skautský program.
Druhá akce, kterou jsme v letošním školním
roce již stihli uspořádat, proběhla o víkendu 1Ř.
- 20. Ř. Náš oddíl, při jedné z posledních šancí
na krásné počasí, vyrazil přespávat pod převis
nedaleko Blíževedel. Jednalo se o výpravu, která
byla tematicky situovaná do majestátních Himálají a konkrétně do zemí, jako je Nepál a Čína.
Každý z nás se stal ze dne na den horolezcem,
který zdolával neúprosné osmitisícovky a snažil
se nalézt Yettiho.
Před začátkem expedice ale bylo nutné nakoupit suroviny pro přežití v horách. Děti dostaly
při srazu seznam potravin, které měly za úkol
koupit za peníze, jež jim byly věnovány.
Z nakoupených surovin část z nich během expedice vařila kuřecí ragú a část těstovinový salát.

evropského opevňováníř okamžik
přechodu od klasických středověkých opevnění k novověkým sypaným fortifikacím. V Lovosicích se
výstava zastaví v sále staré secesní
radnice od 16. do 31. 10. 2015. (hz)

Když nás náš euroasijský vlak vysadil v Blíževedlech, vydali jsme se vstříc vysokým himálajským
horám.
Cesta byla zpočátku prosluněná slunečními
paprsky a při hraní na kytaru se nám zvesela
stoupalo. Průvodcem nám byl nepálský mládenec Kiou [Kijů], který nás dovedl až do poslední
obydlené vesnice, která nesla název Kirikiri. Zde
nám ukázal naposledy cestu, popřál úspěšné
pořízení a navrátil se vstříc svému domovu. My
jsme ovšem museli pokračovat dál v cestě. Původně jsme chtěli vystoupat do prvního výškového tábora s názvem Orion, ale jelikož byla
jeho kapacita již naplněna, byli jsme nuceni
kousek sestoupit, abychom mohli vystoupat do
jiného prvního výškového tábora Galathea,
který sousedil s nepálsko-čínskou hranicí. Jelikož jsme byli nuceni hranici při expedici přejít,
musely si děti vyřídit vízum. Vyzkoušely si tak
byrokratické kolečko mezi úředníky, kteří sídlili
vysoko v horách. Když se to všem podařilo,
uvařily děti své večeře a při zpěvu a hraní na
kytaru naši horolezci usínali. Ráno je probudil
mnich, který je pozval na vydatnou snídani při
východu slunce, kterou pro horolezce připravil.
Když se všichni posilnili, vydali se zdolat 4 osmitisícovky. Yettiho jsme bohužel nepotkali, ale
kdo se může pyšnit tím, že zdolal za 2 dny 4
osmitisícovky?
Vojtěch Hák - Sesmál
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Sport

Fotbalová mládež: Změny a novinky v ASK Lovosice

V únorovém čísle Lovosického
dneška jsme čtenáře informovali
o chystaných změnách v mládežnické sekci fotbalového klubu
ASK Lovosice a v celkové struktuře klubu. Co se vlastně od té
doby událo? Co je nového v FK?
Tak především… Od začátku roku
došlo k značnému rozšíření členské
respektive hráčské základny. K 31.
8. 2015 působilo v deseti oddílech
FK na 200 aktivních hráčů, z toho
přes 130 v mládežnických kategoriích. To v tomto ohledu znamená
značný nárůst, který nastartovala
staronová a stále sílící spolupráce
s okolními kluby.
Mladší i starší oddíly žáků a dorostu hrají od sezony 2015/16
nejvyšší krajské soutěže. Druhý
tým mužů postoupil do druhé
nejvyšší krajské soutěže, kde soudě
z průběžného postavení v tabulce
jistě nedělá ostudu a stává se reálným zdrojem hráčů pro první divizní tým. FK s radostí a v očekávání
vzájemného prospěchu přijal pod
svá křídla i mužstvo „staré gardy“,
kde bude trávit svůj fotbalový
důchod řada lovosických odchovanců.
Trenérské posty jsme obsadili
licencovanými trenéry a neustále
se snažíme kvalitní trenéry do
klubu přivádět. Tím vším klub naplňuje svou vizi a cíle. Do toho všeho
fotbalová revoluce, jak sami tvůrci

z fotbalové asociace probíhající
transformaci nazvali. Bezesporu
revoluční změnou je spuštění Informačního systému FAČR, který
radikálně zjednodušuje přestupovou agendu.
V rámci spolupráce mezi Lovosicemi a německým Coswigem se
klub v červenci zúčastnil turnaje
pořádaného k 25. výročí založení
týmu červeno-bílých. Lovosičtí
mladíci se mezi 27 zúčastněnými
týmy neztratili a v jedné kategorii

si dokonce odvezli pohár pro vítěze. Němečtí přátelé se ukázali jako
dokonalí hostitelé a víkend plný
oslav zakončil příslib další spolupráce. Jinou akcí, která se konala
tentokrát na lovosickém hřišti, byl
červnový turnaj mateřských škol.
Tři týmy lovosických MŠ a jedné
litoměřické změřily síly v nejoblíbenější hře na světě. V ono slunečné
červnové dopoledne byly nejlepší
děti z MŠ Sady pionýrů v Lovosicích, ale pochvalu za bojovnost a

nadšení zaslouží všichni.
Další akce klub chystá na zimní
měsíce. 13. prosince se v hale Chemik uskuteční turnaj dětských
domovů, kde se představí týmy
nejen z Ústeckého kraje. Následovat budou další turnaje. Ve vzduchu se vznáší myšlenka na uspořádání fotbalového plesu, plánujeme
soustředění a zase Coswig, tentokrát u nás v Lovosicích.
Klub si vytyčil cíle a stanovil způsob, jak jich chce dosáhnout. Pochopitelně to občas někde zaskřípe, ale od toho koneckonců překážky jsou, aby se překonávaly.
V našem snažení nám pomáhá
řada lidí, kterým za to patří dík.
Proto díky našim sponzorům za
jejich podporu, kvůli které jsme
mohli mimo jiné nabídnout mladým hráčům sportovní oblečení a
vybavení zadarmo nebo za zlomek
jeho ceny. Díky představitelům
fotbalových klubů Velemína, Malých Žernosek, Třebenic, Čížkovic,
Lukavce, Podsedic, Libochovic,
Travčic, Vchynic a dalším za vstřícný a nesobecký přístup a spolupráci. Díky základní škole Antonína
Baráka, jmenovitě ředitelce Daniele
Deusové, za poskytnutí prostor pro
trénování v zimních měsících. Díky
všem, kteří nám pomáhají. V neposlední řadě velké díky celému trenérskému týmu.
Lukáš Bortlík,
člen výboru FK ASK Lovosice

• Mistrovství ČR v turistickém závodě štafet proběhlo v Lovosicích •

Náš turistický oddíl Vejři byl
k uspořádání a k organizaci Mistrovství ČR ve štafetách vybrán
Radou turistických závodů při
Asociaci TOM. Závod proběhl
19. září pod Lovošem a záštitu
nad ním převzal starosta města
Lovosice Milan Dian.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích (žákyně, žáci do 14 let, ženy,
muži od 15 let). Pro žákovské
kategorie byla trať dlouhá 3,2 km a
pro kategorie dospělých 4,3 km.
Při běhu závodníci plnili devět
úkolů (hod míčkem a plížení, lanovou lávku, odhad vzdálenosti,
vázaní uzlů, orientaci mapy, azimutový úsek a testové otázky
v kulturně poznávací činnosti,
dřevinách a turistických a mapových značkách).
Na štafetový závod přijeli závodníci z devíti oddílů z celé České

republiky (Kralupy n. V., Mikulášovice, Kralovice, Kynšperk n. O.,
Orlová, Český Brod, Frýdek Místek,
Pacov + naši závodníci z Lovosic).
Celkem bylo Ř3 závodníků a na
organizaci se podílelo 31 organizátorů a rozhodčích. Celý závod
provázelo slunečné počasí a to vše
ještě zpříjemňovalo. Zázemí a
sprchy nám poskytlo gymnázium.
Nejlépe si s náročnou tratí poradily tyto štafetyř v kategorii žáci
vyhrála štafeta z Kralovic, v kategorii žákyně byla na prvním místě
štafeta z Kralup n. V.
V kategorii ženy si nejlépe vedly
rovněž Kralupy nad Vltavou a ze
stejného oddílu je i vítězná štafeta
mužů.
Žákovské štafety z našeho oddílu
Vejři skončily na čtvrtém místě
(kluci) a na sedmém děvčata.
Gabriela a Jan Schejbalovi

Mladí házenkáři Lovosic ovládli první turnaj Podkrušnohorské ligy, zvítězili bez porážky
První házenkářský turnaj nové sezóny se
odehrál za chladného počasí na venkovním
hřišti na umělé trávě. Hrálo se v odpoledních
hodinách a hrací doba byla z časových důvodů zkrácena na 1x15 minut.
Poprvé soutěž hrálo 6 družstevř 5 tradičních a
nováček z Chomutova. Na začátku sezóny jsme
byli zvědaví, jaké bude po dominantní pozici
Dukly v loňském ročníku rozdělení sil letos.
Vcelku suverénně působilo družstvo Lovosic,
které turnaj vyhrálo bez ztráty bodu. Druhá
Dukla prohrála pouze s Lovosicemi a velmi ji

Výsledky Lovosic: Lovosice - Dukla Praha12ř8,
Chomutov 11ř3, Baník Most 8ř4, Loko Louny 7ř3,
Žatec 13ř1
Tabulka prvního turnaje :
1. HKM Lovosice 51ř1Ř 10 b, 2. Dukla Praha 8 b,
3. Loko Louny 5 b, 4. Baník Most 3 b, 5. Chomutov 2 b, 6. Žatec 2 b.
Podkrušnohorská liga pokračuje turnajem
v Mostě v neděli 11. října 2015.

potrápily Louny (prohra o 1 branku). Bez vítězství skončil Žatec, nováček z Chomutova získal
dva body za vítězství právě proti Žatci.
Lovosičtí se představili jako družstvo s nejvyrovnanějším kádrem a především základní sestava ve složeníř brankáři Martin Hromada a
Ondra Zábranský, v poli Lukáš Dojčinovič, Tadeáš Pokorný, Martin Zámyslický, Vojta Černý,
Pavel Drašnar, Franta Šafránek a Tomáš Pokorný
předváděla pěknou, technicky vyspělou hru.
Pokud by Lovosice hrály pouze v této sestavě,
byly by výsledky daleko výraznější.
Jan Šváb
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Město Lovosice

Přehled kulturních a sportovních akcí
9. říjen - 12. listopad

Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon 416 532 140
Web: http://kslovos.lovosice.com

Pátek 9. 10. v 17 hodin: Zadáno pro dobrou náladu. Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje Orchestr Kulturního střediska
Lovoš. Sál KS Lovoš, vstupné je 50 Kč.
Pondělí 12. 10. v 9 hodin: Jak si zlepšíme své zdraví. Přednáška
s psychotronikem V. Vítem. Na diagnostiku je nutné se nahlásit předem
603 230 513. Klubovna KS Lovoš.
Čtvrtek 15. 10. v 18 hodin: Koncert Českého saxofonového kvarteta.
Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných
saxofonů. Sál KS Lovoš. Vstupné je 100 Kč.
Úterý 20. 10. a 3. 11. v 15 hodin: Swingová kavárna. Reprodukovaná
hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů a zpěváků. Sál KS Lovoš, vstup volný.
Pátek 23. 10. v 17 hodin: Babí léto. Bál, kde zahraje k tanci i poslechu
REGIUS BAND Jitky Dolejšové. Sál KS Lovoš, vstupné je 50 Kč.
Pondělí 2. 11. v 17.30 hodin: Geografická přednáška reportéra a cestovatele Stanislava Motla na téma Děti a válka. Klubovna KS Lovoš, vstupné 20 Kč.

Městská knihovna

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Web: http://knihovna.lovosice.com/

Úterý 20. 10. v 17 hodin: Přednáška Za poklady Českého středohoří geologické a mineralogické bohatství našeho regionu - přednáší Jiří Svoboda, sál knihovny, vstupné 30,- Kč
Středa 21. 10. v 14 hodin: Veselé dýně - tvořivá dílna v oddělení pro děti
a mládež
Úterý 10. 11. v 17 hodin: Přednáška Jak vidí nevidomí - přednáší manželé Stanislava a Vladimír Krajíčkovi, sál knihovny
22. 9. - 28. 10. Putovní výstava Má vlast cestami proměn, ve vestibulu
knihovny
16. 10. - 30. 10. Výstava husitského fortifikačního umění, vernisáž výstavy
v pátek 16. 10. od 12 hodin v sále knihovny

Spolek Úsměv pro zdraví, SenSen a Victoria
Václavské náměstí 1, 41002, Lovosice, e-mail: zamberskaliba@seznam.cz,
telefon: 603230513

17.10. od 14 hodin a 24. 10. od 15 hodin: Mýdlový princ, Broadway.
Cena 210 Kč. Přihlášky přijímá pí. Žamberská.
22. 10. v 9 hodin: Ergoterapie—výzdoba věnce. DDM Elko.
5. 11. v 9 hodin: Keramika. DDM Elko.
12. 11. ve 13 hodin: Členská schůze Úsměvu. KS Lovoš.
12. 11. ve 14 hodin: Den zdraví v KS Lovoš. Jak žít s diabetem, přednáší MUDr. Jáchymová.

ASK Lovosice - fotbalový oddíl

E-mail: info@asklovosice.cz Web: www.asklovosice.cz

Sobota 10. 10. v 10.15 hodin: SK Kladno - ASK Lovosice
Sobota 17. 10. v 10.15 hodin: ASK Lovosice - FK Neratovice
Sobota 24. 10. v 14 hodin: FK Litoměřice - ASK Lovosice
Sobota 31. 10. v 10.15 hodin: ASK Lovosice - Sokol Libiš
Sobota 7. 11. v 10.15 hodin: ASK Lovosice - SK Nymburk

HK FCC Lovosice - oddíl házené
Web: www.hazenalovosice.cz

Sobota 10. 10. v 17:00 HK FCC Město Lovosice – HC Zlín
Neděle 18. 10. v 10:30 Talent MAT Plzeň - HK FCC Město Lovosice
Neděle 25. 10. v 17:00 HK Kopřivnice - HK FCC Město Lovosice
Středa 28. 10. v 17:00 HK FCC Město Lovosice – HCB OKD Karviná

Dům dětí a mládeže ELKO
Václavské náměstí 1, Lovosice, e-mail: elko@raz-dva.cz, telefon: 416 532 505
Web: www.ddm.lovosice.net

27. - 29.10. Podzimní prázdniny—ELKO pořádá příměstské tábory
4. 11. v 14:30 Drakiáda na Osmičce

Včelařská výstava ve Vlastislavi končí již 15. října
Lovosičtí včelaři a Obec Vlastislav zvou veřejnost na návštěvu stálé
expozice o včelách v Českém středohoří na zámku Skalka ve Vlastislavi. Expozice má podtitul od Slovanského úlu P. Františka Zuklína, faráře
v Bořislavi u Teplic, k polyuretanovým úlům z Jamného nad Orlicí.
Výstava je letos přístupná od 15. května. Nedávno byla před zámkem
instalována nová deska s pozváním na expozici. Zájemci mohou i
zámeckou expozici navštívit o víkendu od 10 do 16 hodin, ve všední
den od 10 hodin do 15 hodin. Na zámku jsou k zhlédnutí i další výstavy - každoročně od jara do podzimu je zde přístupná expozice výtvarníků a fotografů činných v Českém středohoří a výstava věnovaná
historii Skalky a okolních hradů, připravená občanským sdružením
Hrady Českého středohoří. Parkovat lze přímo pod zámkem. Na zámku je k dispozici turistická známka Hrad Skalka. Výstava končí již 15.
října.

Chcete, aby se vaše akce objevila na tomto listu?
Informace posílejte na e-mail

kulturalovosice@gmail.com

